RELATÓRIO DOS GRUPOS DE TRABALHO

ÁREA TEMÁTICA: Desenvolvimento Econômico

TEMA
Desenvolvimento Econômico (inclusive Energia)

Discussão participativa do PPAG 2020-2023
Relatório dos Grupos de Trabalho
O tema Desenvolvimento Econômico (inclusive Energia), da Área Temática Desenvolvimento
Econômico, foi debatido no dia 29 de outubro de 2019. O grupo de trabalho, com a participação
de 24 pessoas, identificou três áreas de interesse, que conformaram os subgrupos: (I)
Financiamento das políticas de desenvolvimento; (II) Políticas de desenvolvimento econômico e
regional; e (III) Energia.
Como resultado das discussões, foram apresentadas sugestões de alteração no PPAG 2020-2023 e
de recomendações ao Poder Executivo no âmbito dos programas:
•

017 – Capitalização do BDMG e Investimentos;

•

063 – Minas + Gerais – Diversificação e Fortalecimento da Economia;

•

064 – Caminhos para o Desenvolvimento – Desenvolvimento e Integração Regional;

•

066 – #VEMPRAMINAS – Atração de Investimentos;

•

072 – Distribuição de Energia Elétrica;

•

080 – Gestão Logística e Patrimonial;

•

113 – Gestão Eficiente da Administração Tributária.
As principais alterações sugeridas pelo grupo foram:

•

criar uma nova diretriz estratégica para a área temática de Desenvolvimento Econômico –
“Tornar Minas Gerais um dos principais polos de produção de carros elétricos no Brasil” –
visando, com isso, à implementação de futuros programas de financiamento a essa
indústria no Estado;

•

instituir incentivo fiscal, no âmbito da Ação 4282 – Controle Fiscal –, do Programa 113, por
meio da redução parcial de alíquota do ICMS, para empresas produtoras de carros elétricos
no Estado, de modo a fomentar a produção e incentivar o consumo desse produto;

•

criar ações novas, no âmbito do Programa 063, destinadas a:
◦ incentivar a realização de estudos referentes a fontes renováveis e à eficiência
energética, com vistas a alavancar esse setor no Estado;
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◦ promover pesquisas e fornecer consultoria sobre a integração dos negócios mineiros
nos mercados globais;
•

incluir no escopo da Ação 1018 – Fomento aos Negócios –, do Programa 064, a capacitação
de servidores municipais quanto aos objetivos do Programa de Compras Públicas, com
vistas a promover a competitividade dos pequenos e médios negócios locais;

•

incorporar ao escopo da Ação 1019 – Minas Livre para Crescer –, do Programa 064, a
elaboração de cartilhas e demais materiais formativos, destinados às prefeituras, sobre a
Medida Provisória nº881/2019, que instituiu a declaração de direitos da liberdade
econômica, com vistas a orientar os municípios a adotarem processos mais ágeis e
eficientes para abertura de empresas;

•

alterar a finalidade da Ação 4184 – Apoio ao Desenvolvimento Econômico do Norte e
Nordeste –, do Programa 064, com vistas a incluir, expressamente, o aproveitamento das
potencialidades culturais e turísticas dos municípios da área de abrangência do Idene.

•

ampliar as metas física e financeira da Ação 4279 – Artesanato Mineiro para o
Desenvolvimento Regional –, do Programa 064, visando à realização de feiras regionais de
artesanato, em 2020, nas cidades de Diamantina, Poços de Caldas, São Lourenço e
Uberaba;

•

regionalizar as metas da Ação 1044 – Sol de Minas –, do Programa 066, com vistas a incluir
as regiões intermediárias de Montes Claros e de Teófilo Otoni, com especificação de metas
física e financeira, uma vez que o norte e nordeste do Estado têm condições naturais mais
favoráveis à geração de energia fotovoltaica, o que poderia alavancar o desenvolvimento
econômico dessas regiões;

•

destinar, recursos da Ação 3002 – Plano de Desenvolvimento da Distribuidora (PDD) –, do
Programa 072, para a promoção do incremento de disponibilidade energética voltados para
o desenvolvimento industrial, em cidades em que tal rede não exista.
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